LPO S-tog. Bernstorffsgade 20, 3. sal, lokale 310. København V. Mail: lpos@s-tog.dsb.dk. Tlf.: 3353 3043

LPO S-tog
Vedtægter for Lokomotivpersonalets Områdegruppe S-tog
§ 1.

Navn

§ 2.

Formål

§ 3.

Medlemmerne

§ 4.

Generalforsamling

§ 5.

Områdegruppe

§ 6.

Sektion S-tog

§ 7.

Dansk Jernbaneforbund

§ 8.

Bilagskontrollanter

§ 9.

Kontingent, løn og midlers anvendelse

§ 10.

Områdegruppens opløsning

Navn
§ 1.

Områdegruppens navn er Lokomotivpersonalets Områdegruppe S-tog

Formål
§ 2.

Områdegruppens formål er at varetage medlemmernes interesser under område
S-tog – herunder faglige og økonomiske – og søge løst de opgaver, som findes
udtrykt i forbundslovene, hvis bestemmelser både områdegruppen og det
enkelte medlem er underlagt.
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Stk. 2.0.
Områdegruppens formål er at varetage medlemmernes interesser under
område S-tog og søge løn-arbejds- og pesionsvilkår forbedret mest muligt.
Stk. 2.1.
Områdegruppen og det enkelte medlem er til en hver tid under lagt, til
hver tidsgældende forbundslove.
Stk. 2.2.
Oplys medlemmerne med til en hver tidsgældende vedtægter, bilag og
forbundslove, på områdegruppens hjemmeside.
Medlemmerne
§ 3.

Stk. 1
Som medlem af områdegruppen optages personer, der henføres til
områdegruppen (jf. forbundsloven).
Stk. 2
Ved indlevering af indmeldelsesblanket til LPO S-tog, udleveres LPO S-togs
vedtægter til det kommende medlem.
Stk. 3
Forbundskontingentets størrelse, indskud og kontingentindeholdelse m.v. er
fastsat i forbundsloven.

Generalforsamling
§ 4.

Stk. 1
Generalforsamlingen er områdegruppens øverste myndighed. Kun
generalforsamlingen kan ændre områdegruppens vedtægter.
Stk. 2
Områdegruppen afholder ordinær generalforsamling i marts/april måned hvert
år. Generalforsamlingens dagsorden udsendes senest 30 dage før afholdelsen.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
områdegruppens bestyrelse i hænde senest 3 uger før afholdelsen.
Forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, hvis forslagsstilleren er til
stede, eller forslagsstilleren skrifteligt har tilkendegivet, at et navngivent medlem
kan motivere forslaget.
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Alle indkomne forslag skal være offentliggjort senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Stk. 3
Områdegruppen udarbejder skriftlig beretning, som skal indeholde revideret
årsregnskab.
Denne offentliggøres elektronisk senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse, dog kan et skriftligt eksemplar hentes hos LPO S-tog.

Stk. 4
Områdegruppens bestyrelse kan til enhver tid den finder det nødvendigt,
indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 5
På skrifteligt forlangende af mindst 25% af områdegruppens medlemmer, er
områdegruppen pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 6
Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinær generalforsamling, bekendtgøres på
områdegruppens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse,
samt udsendes på e-mail.
Dem der indkalder til en ekstraordinær generalforsamlinger (områdegruppens
bestyrelse eller medlemmer) bestemmer dagsordenen, der dog altid skal
indeholde:
-

Valg af dirigent

-

Valg af stemmetællere

-

Eventuelt

Forslag fra områdegruppens bestyrelse eller medlemmer, der ikke har noget med
grundlaget for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse at gøre, kan
ikke behandles på den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 7
På generalforsamlingen vælges en dirigent, som leder denne. Over hver
generalforsamling føres en protokol, som skal foreligge til underskrift hos
dirigenten senest 4 uger efter afholdt generalforsamling. Afskrift af protokollen
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fremlægges på opholdsstuerne. På første efterfølgende ordinære
generalforsamling behandles den fremlagte protokol.
Stk. 8
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Dog skal
afgørelser sendes til urafstemning, såfremt 33% af de fremmødte stiller forslag
herom. Når forslag sendes til urafstemning, skal den foregå efter retningslinierne
beskrevet i bilag nr. 2.

Områdegruppen
§ 5.

Stk. 1
Valg af områdegruppens 5 bestyrelsesmedlemmer er samtidig valg af
tillidsrepræsentanter og vælges på generalforsamlingen.
Stk. 2
Områdegruppens formand vælges i de år, hvor der afholdes ordinær kongres i
Dansk Jernbaneforbund.
Områdegruppens kasserer vælges i ulige år, for en periode på 2 år.
1 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, for en periode på 2 år.
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, for en periode på 2 år
2 bestyrelsessuppleanter vælges i ulige år, for en periode på 2 år.
Stk. 3
Såfremt der ved valg af formand opstilles mere end en kandidat, foregår valget
ved urafstemning, og skal foregå efter retningslinierne beskrevet i bilag nr. 1.
Ved formandsskifte skal den siddende bestyrelse fungere som
forretningsbestyrelse, indtil formanden er valgt.
Såfremt der ved valg af bestyrelsesmedlem, opstilles mere end en kandidat til en
bestyrelsespost, foregår valget ved urafstemning, og skal foregå efter
retningslinierne beskrevet i bilag nr. 1.a og bilag nr. 2.
Stk. 4
2 bilagskontrollanter vælges i lige år, for 2 en periode på 2 år.
2 bilagskontrollantsuppleanter vælges i lige år for en periode på 2 år.
Ved mere end 2 kandidater, afgøres valget ved relativt flertal.
Stk. 5
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Fanebærer og fanebærersuppleanter vælges i lige, for en periode på 2 år.
Ved mere end 2 kandidater, afgøres valget ved relativt flertal.
Stk. 6
For at kunne opstille til områdegruppens bestyrelse eller øvrige tillidsposter,
skal man være tjenestegørende under lokomotivpersonalet i DSB S-tog, og have
optjent minimum 9 måneders anciennitet.

Sektion S-tog
§ 6.

LPO S-tog har 1 plads i sektion DSB, denne plads bestrides af formanden eller
næstformanden fra LPO S-tog.

Dansk Jernbaneforbund
§ 7.

Stk. 1
Ved Dansk jernbaneforbunds kongres repræsentere områdebestyrelsen de første
mandater. Øvrige mandater vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2
Områdeformanden er medlem af Dansk Jernbaneforbunds hovedbestyrelse.

Billagskontrollanter
§ 8.

Stk. 1
Billagskontrollanter foretager årlig revision af områdegruppens regnskab.
Stk. 2
Bilagskontrollanterne skal derudover mindst 2 gange om året foretage uanmeldt
revision, for at konstatere at kassebeholdning og bogførte værdier er til stede.

Kontingent, løn og midlers anvendelse
§ 9.

Stk. 1
Områdegruppens kasserer modtager hver måned område kontingent fra
forbundets hovedkasse (jf. love for Dansk Jernbaneforbund).
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Stk. 2
Udgifter til områdegruppens drift og kontorhold, samt honorar til
områdegruppens bestyrelse fastsættes af områdebestyrelsen.
Stk. 3
Områdegruppens bestyrelse hæfter solidarisk for anvendelsen af gruppens
midler.
Stk. 4
Områdegruppens kasserer og område gruppens formand har råderet over
områdegruppens likvider. Denne råderet, vil altid skulle være i
overensstemmelse med øvrige bestyrelse, samt vores vedtægter i øvrigt.

Områdegruppens opløsning
§ 10.

Områdegruppen kan kun opløses, hvis det bliver besluttet på en
generalforsamling. Beslutning skal, for at være gyldig, træffes med et flertal på ¾
af de afgivne stemmer.
Har generalforsamlingen truffet denne beslutning, skal forslaget sendes til
urafstemning blandt medlemmerne, og kun hvis ¾ af de afgivne stemmer for
opløsningen, er områdegruppen endeligt opløst.
Hvis områdegruppen bliver opløst, så skal alle midlerne fra områdegruppen gå til
Dansk Jernbaneforbund, medmindre en ny områdegruppe/lokalgruppe for
lokomotivførere på S-tog opstår, i det tilfælde overføres midlerne til den nye
områdegruppe/lokalgruppe.
Således vedtaget på lokomotivpersonalets områdegruppe S-tog stiftende
generalforsamling den 18. september 2001.
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 7. marts 2019.
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